
65 yaş üzeri herkese güçlendirici aşı dozu 
ve belediyelere korona sertifikası 
kullanma olanağı 
 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkolbelediyelerden 
65 yaş üstü herkese Noel'den önce koronaya karşı güçlendirici 
aşı dozu verilmesini sağlamalarını istemektedir. Güçlendirici aşı 
dozu, ciddi hastalanma riskine karşı yenilenmiş koruma sağlar ve 
hastaneler üzerindeki baskının çok fazla büyümesini önleyebilir.  
 
– Aşılar enfeksiyona ve hastalığa karşı iyi koruma sağlar, ancak etkileri zamanla 
azalır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir. Bu nedenle üçüncü dozu mümkün olan 
en kısa sürede almaları çok önemlidir, diyor Kjerkol. 
Şu anda hastaneye kaldırılanların çoğu, kışın sonuna doğru aşılanmış yaşlılardır. 
 
Belediyeler ayrıca on altı ve on yedi yaşındakilerin ikinci doz aşılarını almalarını 
sağlamalıdır. Bu uygulama, bu yaş grubunda enfeksiyonun yayılmasını 
sınırlamaya yardımcı olacaktır.  
 
– Ama şimdi üzerine bir iş düşen sadece belediyeler değil. Hepimize görev 
düşüyor. Çoğumuz hasta olduğumuzda evde kalma tavsiyesine uymuyoruz. Bu 
nedenle hem koronavirüs hem de diğer virüsler artık halk arasında hızla 
yayılmakta.  Bu giderek daha fazla enfekte kişiye, daha fazla hastaya ve sağlık 
hizmetleri üzerinde giderek artan bir baskıya yol açıyor, diye dikkat çekiyor Sağlık 
ve Bakım Hizmetleri Bakanı.  

Korona sertifikası 

Enfeksiyon kontrol önlemleri olan belediyeler artık tam aşılı olanlara, hastalığı 
geçirenlere ve son 48 saat içinde Covid-19 testi negatif çıkanlara kolaylık 
sağlamak için korona sertifikası kullanabilecekler. Yani sertifikayı kullanmak için 
aşı olmanıza gerek yok. 



19 Kasım'da kabul edilen yeni bir yönetmelik bunu mümkün kılacaktır. 
Belediyelerin sertifikayı kullanmaya başlamasının ön koşulu, enfeksiyon kontrol 
önlemleri konusunda karar almış olmalarıdır. 
 
– Ayrıca belediyeler, aşı yaptırmayanlar için ücretsiz hızlı test yaptırma olanağı 
sunmak zorundadır. Korona sertifikasını kullanacak olan etkinlikler ve kuruluşlar, 
sertifikaların geçerli olup olmadığını kontrol etmek için bir kontrol uygulaması 
kullanacaktır. 16 yaşın altındaki çocuklara ve gençlere korona sertifikası 
gerekmemektedir, diye dikkat çekiyor Kjerkol. 
 
Sağlık Müdürlüğü, belediyelere korona sertifikalarının kullanımını nasıl 
düzenleyebilecekleri ve düzenlemeleri gerektiği konusunda bir rehber 
hazırlayacaktır.  
 
– Bir yandan enfeksiyonun arttığı belediyeler önlemler alırken diğer yandan da 
toplumu mümkün olduğunca açık tutmak istiyoruz. Yönetmeliğin, enfeksiyonun 
arttığı belediyelerde enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda yerel kararlar 
alınmasını kolaylaştıracağını umuyoruz. Korona sertifikasının iş dünyasının ve 
özel kişilerin çıkarlarını dikkate alacağına ve önlemleri daha az müdahaleci hale 
getireceğine inanıyoruz, diyor Kjerkol. 
Kısmi aşılanma, yerel kısıtlamalardan muafiyet sağlamayacaktır. 

Şimdilik sadece yerel kullanım 

Yurt içinde de korona sertifikasının mavi olan AB versiyonu kullanılacaktır. 
Korona sertifikasını göstererek enfeksiyon kontrol tedbirlerinden muaf tutulmak 
ülke genelinde şu anda geçerli olmayıp sadece yerel enfeksiyon kontrol tedbirleri 
olan belediyelerde geçerlidir. Korona sertifikasına ilişkin hangi kuralların geçerli 
olduğu konusunda kendi belediyenizi kontrol edin.  

Hükûmet ayrıca korona sertifikalarının ulusal çapta daha fazla kullanılmasına 
gerek olup olmadığını da değerlendirmek istemektedir, ancak bunun için yasada 
değişiklik yapılması gerekli olacaktır. 
– Kapanmalara ve enfeksiyonun daha da artmasına karşı önlem olarak korona 
sertifikası kullanıp kullanamayacağımıza bakacağız. Bunun için kapsamlı siyasi, 



etik ve yasal değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Bu hususa geri döneceğiz, 
diyor Kjerkol.  
 
Yurt içinde korona sertifikası kullanımı: 

• Korona sertifikası aşı olup olmadığınızı, Covid-19 hastalığı geçirip 
geçirmediğinizi ve korona testinizin negatif olup olmadığını gösterir. 
Helsenorge uygulamasını indirerek veya helsenorge'ye giriş yaparak 
sertifikanızı bulabilirsiniz. 

• Korona sertifikası mavidir. Daha önceki ulusal kontrol sayfasında olduğu 
gibi yeşil veya kırmızı değildir. 

• Çocukların korona sertifikasına ihtiyacı yoktur, ancak ebeveynler, örneğin 
sertifika isteyen ülkelerin sınırlarından geçmek için, çocukları adına bir 
korona sertifikası indirebilirler.  

• Kimlik numarası veya d-numarası olan ve aşıya dair verileri bulunan, 
negatif test sonucu olan veya korona hastalığı geçirmiş olan herkesin 
korona sertifikası vardır.  

 
Korona sertifikası, kısıtlama getiren belediyelerin aşağıdaki 
yerlerinde kullanılabilir: 

• Halka açık yerlerdeki etkinlikler 

• Yiyecek-içecek servisi yapılan yerler 

• Spor salonları ve yüzme havuzları 

• Sinema, tiyatro, konser salonları, müzeler, eğlence parkları ve benzeri 
kültür ve eğlence mekanları. 

 

https://www.helsenorge.no/en/covid-19-certificate/about-covid-19-certificate/
https://www.helsenorge.no/en/covid-19-certificate/about-covid-19-certificate/
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